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ACOD-ONDERWIJS ONDERAFDELING 

GEPENSIONEERDEN 

Tel.: 09/269.93.40 

Fax: 09/269.93.44  

Secretariaat: Bagattenstraat 158 -  9000 Gent  

                          

 

Mededelingenblad CONTACT 

Jaargang 43   nr.2  februari 2016 

*************** 

Vanaf nu is het Contactblad ook te lezen op de website van 

ACOD Onderwijs: www.acodonderwijs.be/publicaties-2 

 

 
 

 

Genoteerd: en met genoegen gepubliceerd. 

 

Onderstaande tekst kregen we van ons ACOD-lid  Hugo 

Durinck:  

 

"De overwegingen ivm wijzigingen in de levensbeschouwelijke 
vakken zullen u niet onbekend zijn. 
Ongeveer 15 jaar geleden was er hierover een interessant 
debat in de Bagattenstraat te Gent, waarbij de meerderheid 
van de aanwezige ACOD-leden zich uitsprak voor wijzigingen 
in de richting van een eenheidsvak. Ook twee jaar geleden, 
zelfde locatie, kwam prof. Loobuyck spreken, en opnieuw zag 
een meerderheid van de aanwezigen een wijziging in de 
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richting van Lef zitten. Ook diverse (ex) directieleden en 
(ex) leerkrachten zedenleer zien Lef zitten.  
De opsplitsingen zijn historisch noodzakelijk geweest, maar 
hebben nu hun tijd wel gehad. Veel gepensioneerde 
leerkrachten, ook van diverse vakken, beseffen dit. 
Met de toenemende diversiteit, denk aan de vele levens-
beschouwelijke standpunten -ook onder de migranten- mag 
en moet er een eenheidsvak komen, waarin men met respect 
omgaat met elkaar, en zoekt naar de gemeenschappelijke 
waarden en normen. 
Daarom vraag ik U bijgevoegd artikel te publiceren in één 
van de komende Contact, blad voor de ACOD 
gepensioneerden." 

 

De tijd is meer dan rijp voor een LEF-achtig vak. 

 

Reeds 50 jaar is er interesse om de vakken godsdienst en 

zedenleer bij de tijd te brengen. In de lessen godsdienst 

gaf men steeds minder en minder klassieke godsdienst, 

omdat leerkrachten, inspectie en leerplan beseften  dat 

steeds minder jongeren met godsdienstige thema’s bezig 

waren, maar meer directe antwoorden zochten op allerlei 

menselijke en morele problemen. Veel ouders en leerlingen 

waren humanistisch of onverschillig, -of onder de migranten  

een toenemend aantal islamieten- ook op katholieke scholen. 

Men kan dan niet anders dan meer algemeen lesgeven. In het 

officieel onderwijs (gemeentelijk-, provinciaal- en 

gemeenschaps-) is er wettelijk de keuze tussen 7 erkende 

levensbeschouwingen. Dat is enerzijds veel en anderzijds 
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ook weinig, want moeilijk te organiseren. Bovendien zijn er in 

België veel meer religies aanwezig dan de 7 erkende. Ook 

kan men sedert de jaren negentig van de vorige eeuw, 

vrijstelling vragen, als men zich niet kan vinden in de 

bestaande keuzes en een specifieke andere geloofsopvatting 

heeft. Eigenaardig is,  dat men jarenlang een opleiding kan 

volgen, zonder een bepaald onderdeel te volgen. Sedert de 

jaren negentig zijn er dan ook voorstellen geformuleerd, om 

een synthese te maken van de  cursus godsdienst en 

zedenleer. Het zou kunnen  resulteren in een cursus 

filosofie, burgerschap, cultuurbeschouwing of LEF. De 

afkorting en werktitel LEF staat voor: de leerlingen kennis 

en inzicht bijbrengen in Levensbeschouwingen, Ethische 

onderwerpen en Filosofie en filosoferen. Ook burgerschap, 

cultuurbeschouwing en persoonlijke-, emotionele-, en sociale 

ontwikkeling  worden in LEF geïntegreerd, zodat men kan 

zeggen dat het sinds 5 jaar circulerende voorstel van de vzw 

LEF een mooie synthese is van vorige voorstellen. Deze 

voorstellen kwamen o.m. van de Unesco (1995, Verklaring van 

Parijs voor de Filosofie), van minister Flahaut, minister 

Président Hasquin, het methodenonderwijs, J.J. De Gucht, 

en professor Loobuyck. In november 2011 ondertekenden 50 

prominenten en onderwijsmensen een verklaring in DM, ten 

voordelen van een eenheidsvak, waarbij leerlingen niet meer 

afzonderlijk worden gezet in levensbeschouwelijke keuzes, 

maar net leren omgaan met elkaar, in diversiteit! 

Ondertussen toonden diverse onderwijsdiensten en een 

massa mensen sympathie en steun ten voordele van de LEF-

piste. Helaas, staat art. 24 van de grondwet in de weg, 
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tussen droom en daad. Het openbaar onderwijs moet de 

keuze aanbieden tussen de 7 erkende levensbeschouwingen. 

Velen willen dus dat art. 24 op de lijst van de te veranderen 

artikels zou komen -in de huidige  legislatuur- zodat de 

volgende regering de zaak kan behandelen. Omdat er nood is 

aan meer dialoog en samenleven, zou  men indien gewenst,  1 

van de 2 uren  "levensbeschouwing" als "burgerschap" kunnen 

inrichten. Algauw zal blijken dat "levensbeschouwelijk samen 

les krijgen" eenvoudiger is  dan de overgang van niet-

gemengd naar gemengd onderwijs, of de overgang van 5 

afzonderlijke vakken naar 1 vak PAV (*) in het 

beroepsonderwijs. Elke overgang heeft nood aan een 

aanpassingsperiode met respect voor het personeel en de 

doelstellingen van het onderwijs. Nu de minister van 

onderwijs en de onderwijscommissie in het parlement dit 

schooljaar de organisatie en de doelen wat wil bijstellen, is  

het moment om LEF een degelijke kans te geven, na 50 jaar 

verouderde verzuiling. 

 

H. Durinck, senior lector Hogeschool Gent en E. Hantson. 

ere-directeur Pedag. BegeleidingsDienst stad Gent. 

 

Meer info:  

P. Loobuyck “Meer LEF in het onderwijs” (VUB press 2014, 

118p);                      www.facebook.com/vzwLEF?;  

www.vzwlef.weebly.com;  www.levensbeschouwingen.be  

 

 

http://www.vzwlef.weebly.com/
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(*) (red.)  Project Algemene Vakken, afkorting PAV: het vak 

staat voor een geïntegreerde aanpak van basisleerinhouden 
en basisvaardigheden in bruikbare en herkenbare contexten. 
PAV werd reeds begin de jaren '80 als mogelijkheid voor de 
scholen aangeboden, als samenvoeging van Nederlands, 
wiskunde, wetenschappen, aardrijkskunde en geschiedenis.  
Begin de 21 ste eeuw werd het algemeen ingevoerd. 
Belangrijk is evenwel de toevoeging van 3 ethische 

elementen in de aanpak van de geïntegreerde 

basisleerinhouden en -vaardigheden, nl.:  een 

maatschappelijk- en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en 

verantwoordelijkheid.    
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Onze activiteiten 

 

1. Opera in de cinema: Turandot van G. Puccini op maandag 

8 februari 2016 om 13u45 

in Kinepolis, Gent. 

 

De Zweedse sopraan Nina Stemme zingt voor het eerst de 

veeleisende titelrol van Puccini’s Chinese ijsprinses in de 

Met, met Anita Hartig in haar debuutrol in het gezelschap 

als het engelachtige slavenmeisje Liù. Marco Berti brengt 

Calàf, de huwelijkskandidaat die zijn leven waagt door te 

dingen naar de hand van Turandot, en Alexander Tsymbalyuk 

zingt Timur. Paolo Carignani dirigeert deze spectaculaire 

productie van Franco Zeffirelli uit 1987. 

Inschrijven niet meer mogelijk. 

Afspraak: 13u30 in de hall van Kinepolis. De penningmeester 

zal de ingangskaarten bij zich hebben. 

 

 

2. Op zaterdag 13 februari 2016 om 13u: eetfestijn 

'Warme beenham' in WZC Domino, Polyvalente Zaal, Sint 

Margrietstraat te Gent 

Deuren open om 12u. 

Prijs: € 16 ( eten en aperitief inbegrepen) 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 5 

februari 2016 en betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 -  

BIC: GEBABEBB 
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3. Zondag 14 februari 2016 om 15u, NTGent: alleen voor 

S-PLUSleden. 

Theatervoorstelling: Thee met honing of met citroen? 

Een amateurgezelschap repeteert voor een nieuwe komedie. 

Een bedrogen echtgenoot, een minnaar in de kast en 

ontelbare persoonswisselingen. 

Alles is aanwezig om er een topstuk van te maken. Ware het 

niet dat we enkele dagen voor de première zijn en er nog 

niets af is. De decorploeg blijft ijzig kalm; de costumière 

weet niet meer waar haar hoofd staat en de gestresseerde 

regisseuse ziet de tijd onverbiddelijk doortikken. Loopt dit 

goed af op de première? 

Een gelauwerde topkomedie met een spetterende cast: 

acteurs uit Thuis en Familie zoals Ann Pira, Andrea 

Croonenberghs, Brecht Callewaert, Guillaume De Vos, Hilde 

Van Wesepoel, Erik Gorisen Wim Stevens. 

Prijs: € 26  

 

Schrijf vanaf nu rechtstreeks in bij S-Plus op het 

nummer 09/333.57.76. 

Betalen op hun nummer:  

S-Plus : IBAN: BE96 8778 1671 0105 BIC BNAG BE BB 

als mededeling: CDG934 en de namen van de deelnemers. 

 

4. STATUTAIR CONGRES ACOD ONDERWIJS OOST-

VLAANDEREN op donderdag 18 februari 2016 – 

19.00u  

Plaats: ACOD-gebouw, Bagattenstraat 158 – 9000 

Gent – zaal eerste verdieping  
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Om de vier jaar wordt een Statutair Congres georganiseerd 

waar de leden van ACOD Onderwijs Oost-Vlaanderen de 

nieuwe besturen verkiezen. Deze moeten gestalte geven aan 

het beleid en de werking, die door Algemene 

Ledenvergaderingen vastgelegd worden.  

 

Jouw inbreng en stem bepalen de democratische werking 

van onze vakbond! Daarom rekenen we op je aanwezigheid!  

 

Agenda:  

1. Bespreking en stemming over het activiteitenverslag, 

voorgedragen door de provinciaal secretaris.  

2. Bespreking en stemming over het financieel verslag, 

voorgedragen door de penningmeester.  

3. Verkiezing algemeen secretaris en adjunct-algemeen 

secretaris ACOD Onderwijs Vlaamse Gemeenschap.  

4. Verkiezing voorzitter ACOD Onderwijs en voorzitters van 

de commissies  

5. Verkiezing van het Provinciaal Bestuur ACOD Onderwijs 

Oost-Vlaanderen:  

1 provinciaal secretaris  

1 adjunct provinciaal secretaris  

1 voorzitter  

1 ondervoorzitter  

14 bestuursleden  

1 penningmeester  

3 verificateurs  
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Vooraf inschrijven is wenselijk, via mail naar 

heidi.vannieuwkerke@acod.be, uiterlijk op maandag 15-02-

2016. 

 

5. Op woensdagnamiddag 24 februari 2016 om 14u 15: 

lente-en zomermodeshow door de firma DIMODA in WZC 

Domino, Polyvalente Zaal, Sint Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 13u 30 

Prijs: € 5 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 15 

februari 2016 en betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495  

BIC: GEBABEBB 

 

6. Op woensdag 2 maart 2016 om 14u kan u genieten 

van een muzikale namiddag met het optreden van Ronny 

Marino en zanger Mike Rondy in het WZC Domino, 

Polyvalente Zaal, Sint Margrietstraat te Gent. 

Deuren open om 13u 30 

Prijs: € 5 (taart en koffie inbegrepen) 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 25 

februari 2016 en betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 

-  

BIC: GEBABEBB 

  

7. Donderdag 10 maart om 11u (beste tijdstip van de 

dag om te proeven..): wijndegustatie "Italiaanse wijnen" 

door F. D'havé gevolgd door een verfijnd Italiaans buffet.  

mailto:heidi.vannieuwkerke@acod.be
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Plaats: WZC Domino, Polyvalente Zaal, Sint 

Margrietstraat te Gent. 

Prijs: € 45 (degustatie 10 wijnen, Italiaans buffet en 

koffie of thee achteraf) 

Keuze van de wijnen: zie artikel vooraan in het 

Contactnummer 

Italiaans buffet: 

- Vis:  pesto van tonijn met grookte forel 

  Fettuchi met gepocheerde zalm 

  Farfalle met scampi en pestosausje 

- Vlees:  Waterval van Italiaanse ham met meloen 

Pennesalade met gegrilde aubergine, pancetta, 

gedroogd rundvlees, mozzarella en 

pijnboompitten 

 Lasagne van mozzarella en tomaat en 

basilicum 

 Italiaanse kruidenham met cruditeiten van 

bieslook 

- Groenten: Assortiment van 4 soorten verse 

groenten en salades 

- Diverse: Bereide aardappelen 

  Salade met gegrilde groenten 

  Pastasalade met zongedroogde tomaten 

Zuiderse taboulé met ratatouillegroenten en 

olijven 

  Sausen: coctail, tartare en vinaigrette 

  Italiaans brood & boter - Grissini 



 

  



 

Antwoord- en inschrijvingsstrook 

(te versturen naar D’havé - Vanhecke, Kikvorsstraat 23,   9000-Gent 

of per mail naar freddy.d.have@telenet.be of 

marlene.vanhecke@telenet.be ) 

 

 

Naam en voornaam 

:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

adres : 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

tel.: ………………………………………………………………………. 

Gelieve de namen van de deelnemers ook te vermelden aub 

 

1. Op zaterdagmiddag 13 februari 2016: Eetfestijn 'Warme 

Beenhesp' in WZC Domino 

 

aantal 

personen:................................................................................................................

............ (€ 16) 

 

2. Op woensdagnamiddag 24 februari 2016: Lente- en 

zomermodeshow in WZC Domino 

 

aantal 

personen:................................................................................................................

............ (€ 5) 

 

3. Op woensdagnamiddag, 2 maart 2016 Muzikale namiddag Ronny 

Marino in WZC Domino 

 

aantal 

personen:................................................................................................................

............ (€ 5) 

mailto:freddy.d.have@telenet.be
mailto:marlene.vanhecke@telenet.be


 

 

4. Op donderdag 10 maart 2016: Wijndegustatie Italiaanse 

Wijnen & Buffet 

 

aantal 

personen:................................................................................................................

............ (€ 45) 

 

5. Op maandag 14 maart 2016: Manon LESCAUT in Kinepolis, 

Gent 

 

aantal 

personen:................................................................................................................

............ (€ 16) 

 

6. Op maandag 11 april 2016: Mme BUTTERFLY in Kinepolis, 

Gent 

 

aantal 

personen:................................................................................................................

............ (€ 16) 

  

7. Op dinsdag 26 april 2016: gegidst bezoek aan de Floraliën + 

lunch 

 

aantal 

personen:................................................................................................................

................à € 58/ € 62 

 

 

Datum:………………………………………………………      

Handtekening:…………………………………… 

Alle betalingen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD-Onderwijs 

GENT : 001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: BE76 

0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB 
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Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 10 

februari 2016 en betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495  

BIC: GEBABEBB 

 

8. Op maandag 14 maart 2016 om 13u.45: Opera in de 

cinema "Manon Lescaut" van Puccini in Kinepolis, Gent  

 

Kristine Opolais en Jonas Kaufmann vertolken de ongelukkige 

minnaars die centraal staan in Manon Lescaut, Puccini’s 

gepassioneerde bewerking van deze klassieke roman over 

een vrijgevochten boerenmeisje dat een ster wordt in Parijs. 

De nieuwe productie van Sir Richard Eyre, gesitueerd in de 

jaren 1940, brengt hem opnieuw samen met decorontwerper 

Rob Howell, met wie hij ook al samenwerkte aan recente 

Met-producties van Le Nozze di Figaro, Werther en Carmen. 

Fabio Luisi, hoofdchef van de Met, dirigeert deze nieuwe 

opvoering, met ook Massimo Cavalletti als de neef van 

Manon, Lescaut, en Brindley Sherratt als Geronte, haar rijke 

oude minnaar. 

 

Prijs: € 16 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 20 

februari 2016 en betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 

BIC: GEBABEBB 
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9. Daguitstap S-Plus op donderdag 17 maart 2016: De 

Gentse Zeehaven van nabij bekeken... 

 

Om 10u worden we in het Bezoekerscentrum Haven Gent 

aan de Rigakaai ontvangen. Het Bezoekerscentrum is een 

opvallend en herkenbaar gebouw dat werd ingehuldigd in 

2013. Na een presentatie over de haven is het tijd voor een 

unieke ervaring. 

Tijdens een rondrit met de bus vernemen we van de gids 

alles over het reilen en zeilen in de haven en bezoeken we 

plaatsen waar je anders niet komt of zelfs niet mag komen. 

Na een gezonde en lekkere maaltijd met een werelds tintje 

brengen we een bezoek aan de Gentse stadsbrouwerij 

Gruut. Oprichtster Annick De Splenter kreeg haar liefde 

voor het brouwen mee via de genen, want zowel langs 

moeders- als langs vaderszijde was de familie actief in de 

brouwerijwereld. 

De uitzonderlijke eigenschap van vier van de Gentse Gruuten 

bestaat erin dat er met een kruidenmengsel (gruut) wordt 

gebrouwen in plaats van met de gebruikelijke hop. 

Prijs: € 47 

Sterprijs voor leden Bond Moyson: € 44,50  

Inbegrepen: gidsen, maaltijd, proeverij, bus 

Niet inbegrepen: drank, fooi chauffeur 

 

Inschrijven niet meer mogelijk. 

Aan de ingeschrevenen: gelieve te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 -  
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BIC: GEBABEBB 

Het bedrag moet op onze rekening staan ten laatste op 15 

februari 2016. 

 

10. Op zaterdag 26 maart van 11 tot 17u.: Lentemarkt 

in de polyvalente zaal van het WZC Domino, St.- 

Margrietstraat te Gent. 

 

De vrijwilligers van de Vriendenkring verkopen er snoep, 

paaseieren, juwelen, kledij, bloemen en lenteartikelen.  

Voor de hongerige en dorstige bezoekers zijn er allerlei 

lekkernijen en sprankelende drankjes. De verkoop is ten 

voordele van al de residenten van het WZC Domino. 

Allen welkom! 

 

11. Op maandag 11 april 2016 om 13u.45: Opera in de 

Cinema "Mme Butterfly" van Puccini in Kinepolis, Gent. 

 

Kristine Opolais brengt haar hartbrekende vertolking van de 

titelrol in Madama Butterfly voor het eerst tot leven op 

hogedefinitieschermen, in Anthony Minghella’s door critici 

goed ontvangen productie uit 2006. Roberto Alagna zingt 

Luitenant Pinkerton, de harteloze officier die Butterfly’s 

dromen van liefde vermorzelt. Dirigent Karel Mark Chichon, 

die hier zijn debuut maakt, geeft leiding aan een cast met 

onder andere Maria Zifchak als Suzuki en Dwayne Croft als 

Sharpless. 

Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven voor die opera: er 

is veel belangstelling voor deze vertoning! 
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Prijs: € 16 

Inschrijven kan per mail of via antwoordstrook vóór 20 

februari 2016 en betalen op ons rekeningnummer S-Plus 

ACOD Onderwijs GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495   

BIC: GEBABEBB 

 

12. Op dinsdagnamiddag 12 april 2016 om 14u: 

voordracht 'B-Fast: hoe, wat en waarom?' 

Alleen voor S-PLUSleden. 

Plaats: Historische Kelder, Bond Moyson, Vrijdagmarkt 10, 

Gent 

 

B-Fast, ofwel Belgian First Aid and Support Team, is de 

snelle interventiestructuur van de Belgische overheid die 

noodhulp verleent bij rampen in het buitenland. De 

samenstelling van een B-Fastteam hangt af van het type van 

interventie en dus van het type van ramp. Naargelang de 

aard van de ramp bestaat het team uit gespecialiseerde 

artsen en verpleegkundigen, militairen, leden van de 

brandweer en civiele bescherming en begeleiders van 

reddingshonden. Geert Gijs, hoofdcoördinator van B-Fast, 

brengt in deze boeiende lezing het hele verhaal. 

Prijs: € 5 

Inschrijven kan via ons per mail of via antwoordstrook en 

betalen op ons rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs 

GENT : IBAN: BE76 0011 1732 3495 - BIC: 

GEBABEBB. 
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13. Op dinsdag 26 april: gegidst bezoek aan 2 van de 4 

clusters van de Gentse Floraliën. (volledige dag) Wie 

nog wil inschrijven komt op de reservelijst: alle 25 

plaatsen zijn ingenomen. 

Programma: 

- om 9u worden we opgewacht door de gids aan de ingang van 

de cluster Sint-Pietersabdij. Samen bezoeken we die. 

Sint-Pietersplein: Innovatie en geschiedenis 

 Hier wordt samengewerkt met de Ugent en verschillende 

proefcentra omtrent nieuwe ontwikkelingen en wetenschap 

met betrekking tot bloemen en plantkunde. Ook wordt grondig 

onderzocht welke innovatieve ontwikkelingen bedrijven 

realiseren. Toch kijken we in deze cluster niet enkel vooruit. 

In het majestueuze en historische decor van de Sint-

Pieterskerk en de abdijgangen vinden we unieke groene 

decoraties. Het bezoek aan deze cluster brengt ons tot slot 

in de prachtige abdijtuin, waar een uniek kunstwerk is 

geïnstalleerd. 

 

- rond de middag lunchen we in de zalen van de "Club of 

Flanders". "Le Petit Comptoir" is momenteel gesloten. Er is 

koffie of thee achteraf. 

 

- hierna gaan we naar de Bylokesite en bezoeken we die met 

de gids. 

Bijlokesite: East Meets West 

Sinds 1971 zijn Gent en de Japanse stad Kanazawa officieel 

zustersteden, maar hun artistieke, economische en 

bestuurlijke banden gaan al 150 jaar terug in de tijd. Deze 
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vruchtbare samenwerkingsovereenkomst wordt op de 

Floraliën letterlijk in de bloemen gezet. De stad Kanazawa zal 

op de Bijlokesite een groot gedeelte invullen, waar 

bloemsierkunstenaars de dialoog aangaan met een Oosters 

thema. Een absolute aanrader! 

 

- achteraf is mogelijkheid om met het toegangsticket de 2 

andere clusters (Citadelpark en Leopoldskazerne) vrij te 

bezoeken 

Citadelpark: De zin van bloemen en planten voor mens en 
maatschappij 
Enerzijds vinden we hier showtuinen met een sociale 

doelstelling, anderzijds de pracht van planten en bloemen in 

alle geuren en kleuren. Anderzijds is hier ook een toegang tot 

het forum en de hemicyclus van het Museum van Schone 

Kunsten waar een uniek natuurlijk kunstproject is 

neergeplant. 

Leopoldskazerne: Feeëriek pop-up bos 

Hier worden geen specifieke rondleidingen met gids voorzien, 

maar vinden we wel een interactieve site en een prachtig pop-

up bos met educatieve inslag. Ideaal voor kinderen, al komt 

iedereen hier wel aan zijn/haar trekken. 

Prijs: ingangsticketten en gidsen zijn duur! ACOD én S-Plus 

leggen bij en zo komen we aan de volgende prijzen ( € 66 p.p. 

volle prijs),  

€ 62 p.p. - voor de ACOD leden  

€ 58 p.p.  - voor de personen lid van S-Plus  én ACOD 

Inbegrepen: ingangsticket, bezoek aan 2 gegidste clusters, 

vrij bezoek aan de andere clusters, lunch in de 'Club of 
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Flanders' of Le Petit Comptoir (indien weer geopend) en 

koffie achteraf. Drank is niet inbegrepen. 

 

Aan de ingeschrevenen: gelieve te betalen op ons 

rekeningnummer S-Plus ACOD Onderwijs GENT : IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEB 

 

 

Lidgelden S-Plus 2016 

 

 De onderafdeling ACOD-Onderwijs, gepensioneerden, is 

reeds jaren aangesloten bij de VZW S-Plus, want 

iedereen is ervan overtuigd dat wij niet in staat zijn om 

autonoom buitenlandse reizen en eendaagse uitstappen 

te organiseren, soms niet alleen bij gemis aan een 

voldoende  aantal deelnemers, maar ook omwille van een 

gebrek aan gekwalificeerde gidsen en daadwerkelijke 

hulp van werkende leden.  

Wij nodigen u uit uw lidgeld S-Plus vanaf december 

voor het jaar 2016 te hernieuwen, ten bedrage van 

€ 12,00 per persoon, door storting bij voorkeur op 

het rekeningnummer van de S-Plus ACOD Onderwijs: 

001-1173234-95 of Europese overschrijving  IBAN: 

BE76 0011 1732 3495 - BIC: GEBABEBB met de 

vermelding van uw naam gevolgd door  “Lidgeld S-

Plus 2016”.  

 

We sluiten af eind februari 2016. 
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 Hoe groter onze groep hoe groter de inbreng van 

ACOD-Onderwijs gepensioneerden wordt binnen S-

Plus. Niet-leden ACOD-Onderwijs gepensioneerden 

kunnen ook S-Pluslid worden via onze afdeling. 

 U bent eveneens verzekerd gedurende iedere 

activiteit.  Voor niet-leden S-Plus is er GEEN 

VERZEKERING! 

 De leden zullen hun lidkaart S-Plus ontvangen via de 

post. Zij hebben die kaart best altijd bij zich. 

 Bent u al aangesloten bij een andere S-Plusafdeling?  

U wil deelnemen aan  onze activiteiten ? Geen probleem: 

u kan bij ons een DUO-lidkaart bekomen aan € 6. 

(betalen op ons rekeningnummer – zie hierboven) 

 

 

 

 

Francine van der Graaf: voorzitter   

Tel  0496/86.12.35 

Tichelrei 2, Bus 84, 9000 GENT 

 Freddy D’havé: secretaris freddy.d.have@telenet.be 

Marlene Vanhecke: penningmeester en verantwoordelijke 

“Onze Activiteiten”  

Tel. 09/221.12.36 – 0474/31.26.30 

Kikvorsstraat 23, 9000 GENT  

marlene.vanhecke@telenet.be   
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